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پایتخت

رئیس محیط زیست شهرداری تهران در روز جهانی کودک:

مباحث محیط زیستی باید در 
سرفصل های آموزشی لحاظ گردد

| همزمان با روز جهانــى و هفته ملى 
كودك، دانش آمــوزان دو مقطع دبســتان و 
دبيرستان ضمن بازديد از مركز مديريت محيط 
زيست و توسعه پايدار، با مباحث محيط زيستى 
آشنا شدند.به گزارش كائنات و به نقل از روابط 
عمومى مركز مديريت محيط زيســت و توسعه 
پايدار شهردارى تهران، در ديدار دانش آموزان 
دو مدرسه شهيد سالمت و ياس بهشت منطقه 16 در دو مقطع دبستان 
و دبيرستان از اين مركز، صدرالدين على پور رئيس مركز مديريت محيط 
زيست ضمن تبريك روز جهانى و هفته ملى كودك، گفت: محيط زيست 
و منابع طبيعى يك ســرمايه ملى و بين المللى است و مهمترين هدف، 
داشتن حياتى با كيفيت و روبه رو رشد است تا بتوان اين امانت ارزشمند 
را براى آيندگان به خوبى حفظ نمود.وى با اشــاره به اينكه كودكان به 
خوبى آموزه ها را فرا گرفته و نيز به خانواده خود منتقل مى كنند، افزود: 
جهت مشاركت محيط زيستى در حال همكارى با آموزش و پرورش در 
موضوعات آب، انرژى و پسماند هســتيم كه اين امر زمينه ساز اقدامات 
موثرترى در حوزه محيط زيســت خواهد بود.على پور با تاكيد بر اينكه 
همه آحاد جامعه در قبال حفاظت از محيط زيســت شهرى مسئولند و 
بايد هر يك به وظايف خود عمل نمايند تا به آن نتيجه مطلوب كه بهبود 
وضعيت محيط زيست شهرى و ارتقاء كيفيت زندگى شهروندان است، 
گفت: محيط زيست شاخص توسعه اســت و بهبود وضعيت آن موجب 
بهبود وضعيت اقتصادى، اجتماعى و غيره كشور مى شود.وى خاطرنشان 
ســاخت: با توجه به لزوم فرهنگسازى و آگاهى بخشــى به شهروندان، 

مباحث محيط زيستى بايد در سرفصل هاى آموزشى لحاظ شود.

تهیه دستورالعمل جدید درباره بودجه 
غیرنقد شهرداری تهران

| مجيد فراهانى رئيــس كميته بودجه 
شوراى شهر تهران از بررسى دستورالعمل جديد 
بودجه غيرنقد شهردارى خبرداد.مجيد فراهانى در 
مورد عدم واريز درآمدها به خزانه شهردارى تهران، 
گفت: در ابتداى آغاز به كار شوراى شهر پنجم بر 
اساس مصوبه تبصره هاى بودجه 97 ، مصوب شد 
كه تمام  درآمدهاى شركت ها، سازمانها و مناطق 
شهردارى تهران از ابتداى ســال 97 به حساب خزانه واحد شهردارى واريز 
شود و به اين شكل نوعى شــفافيت در كليه درآمدهاى شهردارى از طريق 
خزانه دارى كل و واحد ايجاد مى شود .وى اضافه كرد در اين راستا اداره كل 
خزانه دارى ايجاد شد كه نقش مهمى در اين وحدت رويه ايفا كنند.رئيس 
كميته بودجه شوراى شهر تهران  با بيان اينكه در بررسى هاى كميته بودجه 
و نظارت مالى شورا مشخص شــد كه تعدادى از شركت هاى زيرمجموعه 
شهردارى تهران عليرغم اينكه مى بايست كليه درآمدهاى خود را به خزانه 
واريز كنند اما همچنان به روش ســابق عمل مى كنند و اين مهم را انجام 
نداده بودند گفت: با پيگيرى هاى انجام شده خوشبختانه دو يا سه شركت و 
سازمانى كه همه درآمدهاى خود را  واريز نكرده بودند نيز درآمد خود را تا 
انتهاى شهريورماه گذشته به خزانه واريز كردند.فراهانى با بيان اينكه يكى از 
مشكالت مالى شهردارى عدم تحقق بودجه غير نقد است، ادامه داد: براساس 
بودجه سال 97، در شــش ماه اول سال جارى بايد 4000 ميليارد تومان از 
درآمدهاى غير نقد حصول مى شد كه متاسفانه تنها نزديك به 200 ميليارد 
تومان آن محقق شده است.وى با بيان اينكه مسئوالن شهردارى معتقدند 
كه بخشنامه ممنوعيت هولوگرام شهردار سابق و تداوم آن سبب بروز اين 
عدم تحقق شده است، گفت: در حال حاضر براى حل اين مشكل معاونت 
مالى و اقتصاد شهرى شهردارى، دستورالعمل جديدى در مورد تحقق بودجه 
غيرنقد به كميسيون برنامه و بودجه ارسال نموده كه در حال بررسى اين مهم 
هستيم تا بتوانيم با تصويب اين دستورالعمل جديد براى جبران اين عقب 

ماندگى اقدامى عاجل صورت دهيم.

| نخستين نشست مديرعامل سازمان 
خدمات اجتماعى شهردارى تهران با مديران 
خدمات اجتماعى مناطق 22 گانه برگزار شد.
دكتر سيد نجم الدين محمدى مديرعامل 
اين سازمان با اشاره به وظايف شهردارى ها 
در قوانين و آيين نامه ها گفت: آنچه در منظر 
عموم مردم در سطح شــهر به عنوان آسيب 
اجتماعى مشــاهده مى شــود اعم از كارتن 
خوابى، تكدى گرى و مســايلى از اين دست، 

وظيفه شهردارى است.
دكتر محمــدى با تشــريح اينكه وظايف 
شهردارى بسيار گسترده است و بايد در اين 
خصوص با دقت بيشــترى عمل كرد اظهار 
داشت: شــهردارى موظف به تامين فضاى 
كافى و تجهيزات اوليه براى دســتگاه هاى 

دولتى و حاكميتى است.

باید فضای فیزیکی به اندازه ســرانه 
ی مورد نیاز بهزیســتی در اختیار این 

مجموعه قرار دهیم
دكتر سيد نجم الدين محمدى مديرعامل 
سازمان خدمات اجتماعى شهردارى تهران در 
بخشى از سخنانش با اشاره به مراكز تدارك 
ديده شده در گذشته براى سازمان بهزيستى 
افزود: بايد فضاى فيزيكى به اندازه سرانه ى 
مورد نياز بهزيستى در اختيار اين مجموعه 
قرار دهيــم و در تالشــيم در اين خصوص  
فعاليت بيشترى داشته باشيم تا بتوانيم نقش 

مثبت و تاثيرگذارى ترى را ايفا كنيم.
مديرعامل ســازمان خدمــات اجتماعى 
شهردارى تهران در ادامه با بيان اين مطلب 

كه منظر شــهرى متعلق به شهردارى است 
خاطر نشــان كــرد: فضا و تجهيــزات اوليه 
را شــهردارى ارائه مى دهد تــا بتواند ضمن 
انجام به وظيفه خود، يك دستگاه مطالبه گر 

نظارتى باشد.
دكتــر محمدى با اعالم اينكه شــهردارى 
بايد ساالنه بين هزار تا 2 هزار متر فضا براى 
دستگاه هاى مختلف ســاخت و تجهيز كند 
گفت: تمام همــكاران شــهردارى به ويژه 
مديــران خدمات اجتماعــى در مناطق مى 
توانند با معرفى برخى از ظرفيت هاى مناطق 
خود به سازمان خدمات اجتماعى براى تحقق 

اين امر همكارى كنند.
دكتر سيد نجم الدين محمدى مديرعامل 
سازمان خدمات اجتماعى شهردارى تهران 
با گريز به اين مســئله كه شهردارى در واقع 
مجاز به نگهدارى روزانه افراد نيست تصريح 
كرد: شــهردارى مجاز به نگهــدارى روزمره 
افراد نيســت و بايد طبق قوانين ابالغ شده 
به شهردارى، صرفا دغدغه فضاى مناسب را 

داشته باشيم.
مديرعامل ســازمان خدمــات اجتماعى 
شــهردارى تهران با بيان اينكــه در مناطق 
مختلف فضاهاى مناسبى شناسايى مى شود 
اضافه كرد: طبق برنامــه ريزى به دنبال اين 
هستيم تا فضاهاى مناسب را پس از شناسايى 
براى ساخت و ســاز و ايجاد زيرساخت هاى 
آن اقدام شــود تا در 5 ساله سوم شاهد رشد 

مناسبى باشيم.
دكتر سيد نجم الدين محمدى مديرعامل 
سازمان خدمات اجتماعى شهردارى تهران با 

تاكيد بر اينكه تاكنون 76 مورد فضا در شهر 
تهران به بهزيستى واگذار شده است تصريح 
كرد: مراكــزى مانند پرتو كه مجــوز آن را 
بهزيستى عهده دار است و خدمات ارايه شده 
در آن مربوط به جامعه هدف بهزيستى است 
از جمله فضاهايى است كه توسط شهردارى 

واگذار شده است.
دكتر محمــدى با اظهار گاليه نســبت به 
برخى گزارش ها در خصوص شــهردارى در 
ادامه با بيان اينكه متعدد از سوى رسانه ها و يا 
سازمان بهزيستى اعالم مى شود كه شهردارى 
به تعهدات خــود عمل نمى كند گفت:عالوه 
بر مدارس پرتو، مدارس صبــح رويش را به 
آموزش و پــرورش واگذار كــرده ايم و اين 
واقعيتى است كه هميشه پنهان مانده است 

و به نوعى شهردارى مظلوم واقع شده است.
دكتر سيد نجم الدين محمدى مديرعامل 
سازمان خدمات اجتماعى شهردارى تهران 
با اشاره به فصول سرد ســال و توجه ويژه به 
خانواده هاى بى سرپناه شــهر تهران اضافه 
كرد: با همراهى كميته امداد و خيرين براى 
اسكان دائمى آنان برنامه ريزى شده است و 
توجه ويژه به وضعيت خانواده هايشان است.

مديرعامل ســازمان خدمــات اجتماعى 
 NGO شهردارى تهران با اشــاره به ظرفيت
(سازمان هاى مردم نهاد)تصريح كرد: بايد به 
اين سمت و سو گام نهاد كه سمن ها فعال تر 
شده و در اين ميان بايستى از ظرفيت سمن 
هايى كه اســتقالل مالى دارنــد و كمترين 
وابستگى مالى به شــهردارى دارند همكارى 
داشــت تا ضمن همدلى و همــكارى بتوان 

خدمات بيشترى هم ارائه شود.

کلیه تماس ها به سامانه ۱۳۷مستقیم به 
سامانه رسیدگی به شکایات مرکز جامع 

سازمان وصل می شود
دكتر سيد نجم الدين محمدى مديرعامل 
سازمان خدمات اجتماعى شهردارى تهران 
در خصوص ســامانه 137 گفت: از اين پس 
كليه تماس ها و مطالبات مردمى ثبت شده 
در سامانه 137مستقيم به سامانه رسيدگى 
به شكايات مركز جامع سازمان وصل مى شود 
و اين موجب تســهيل در بحث رسيدگى به 

شكايات خواهد شد.
على صادقى معاون حمايت هاى سازمان نيز 
در اين نشست، مديران مراكز را بازوى اجرايى 
ســازمان خدمات اجتماعى خواند و گفت: با 
آغاز فصول سرد توجه بيشترى به مددسرا ها 

دائمى و اضطرارى داشته باشند.
على صادقى معاون حمايت هاى سازمان از 
مديران مراكز خواست توجه ويژه اى نسبت 
به بحث HSE مراكز و همچنين مناسب بودن 

زيرساخت ها داشته باشند.
رمضان لطفى، معاون توانمندسازى سازمان 
خدمات اجتماعى نيز با اشاره به دو طرح مهم 
«حركت» و «توانمندسازى جوامع محلى» 
خاطر نشان كرد: اميد است با همكارى اداره 
كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى و فنى حرفه 
اى اســتان تهران و همچنين ظرفيت مراكز 
خدمات اجتماعى در ســطح مناطق بتوانيم 

اتفاقات خوبى رقم زنيم.
مديران خدمات اجتماعى مناطق مختلف 
شــهردارى در اين جلســه ويژگى هاى بارز 
مناطق خود را بيان كردند و به تشريح نقاط 

ضعف و قوت آن پرداختند.

نصب فیلتردوده برای اتوبوس های 
خصوصی الزامی شد

| پورســيدآقايى معاون حمل و نقل و ترافيك شــهردارى تهران بر لزوم 
نصب ســاالنه فيلتر دوده بر روى 10 درصد اتوبوس هاى بخش خصوصى تأكيد 
كرد.محسن پورسيد آقايى در مورد تأثير نصب فيلتردوده بر كاهش آلودگى هوا با  
بيان اينكه براى رفع صددرصدى آاليندگى اتوبوس ها الزم است كه از فيلتر دوده 
استفاده شود، گفت: براى رفع كامل آاليندگى ذرات معلق نياز به فيلتر دوده داريم 
كه اين كار هم در حال انجام شدن است اما دقت داشته باشيد كه قيمت هر فيلتر 

دوده با شرايط فعلى، حدود 100 ميليون تومان شده است.
وى با بيان اينكه قرارداد 100 دســتگاه فيلتر دوده منعقد شده و رايزنى براى 
خريد 100 دستگاه ديگر ادامه دارد،  گفت: برنامه اين است كه براى 700 دستگاه 

اتوبوس فيلتر دوده خريدارى كنيم.
معاون حمل و نقل و ترافيك شــهردارى تهران در مورد ســرانجام نصب فيلتر 
دوده بر روى اتوبوس هاى بخش خصوصى نيز گفت: ما منتظر بوديم كه پروســه 
خريد فيلتر دوده براى اتوبوس هاى شركت واحد به سرانجام برسد تا بتوانيم بخش 

خصوصى را ملزم كنيم كه نسبت به خريد فيلتر دوده اقدام كند.
پورســيدآقايى گفت: بر همين اساس در جلسه شــوراى معاونت حمل و نقل 
شهردارى تصميم بر اين شد كه شركت هاى پيمانكار بخش خصوصى اتوبوسرانى 
ملزم شوند كه ساالنه 10 درصد از اتوبوس هاى خود را مجهز به فيلتر دوده كنند 
كه به نظر امرى محال نيست؛ چراكه بزرگترين شركت اتوبوسرانى بخش خصوصى 
300 دســتگاه اتوبوس دارد كه 10 درصد آن  30 اتوبوس مى شود كه بار مالى آن 

نيز زياد نخواهد بود.

 دورهمی صمیمانه مدیران ارشد شهری
با جمعی از کودکان منطقه 10 

| به مناسبت روز جهانى كودك و در راستاى تحقق شهر دوستدار 
كودك جمعى از مديران شــهرى با حضور در دبستان هيات امنايى دكتر 
حافظى ضمن گفت و گو با دانش آموزان در خصوص مســائل شهرى، در 
اجراى بازى هاى شــهروندى دورهمى آنان را همراهى كردند و به تشريح 
برخى از مفاهيم و اصطالحات شهرى براى كودكان پرداختند.به گزارش 
كائنات و به نقل از روابط عمومى شــهردارى منطقه 10، ويژه برنامه روز 
جهانى كودك با حضور ابراهيم شيخ معاون توسعه منابع انسانى شهردارى 
تهران، ســهيال صادق زاده شــهردار منطقه 10، غالمعلى ارغوانى رييس 
آموزش و پرورش، جمعى از مديران ارشــد شــهرى و آموزش و پرورش، 
دبيران شــورايارى و مديران پارلمان هاى محلى منطقه در دبستان هيات 
امنايى پسرانه دكتر حافظى برگزار شد.در اين برنامه مديران ارشد شهرى 
در كارگاه تخصصى متشــكل از دانش آموزان شــركت كردند و پيرامون 
آموزش هاى شهروندى با محورهاى «محيط زيست، صلح جهانى و هواى 
پاك، قوانين شهروندى، تغذيه ســالم و ايمنى» در راستاى «شهر زيست 
پذير شهروند مشــاركت پذير» به گفت و گو پرداختند و در ادامه ميثاق 
نامه «من و حقوقم» با مضمون فرهنگ شهروندى و زنده نگهداشتن ياد و 
خاطره شهيد خردسال حادثه ترور اخير اهواز «محمد طاها اقدامى» قرائت 
شد و مسئولين شهرى با امضاى آن متعهد به پاسداشت حقوق كودكان و 

احترام به آنان در برنامه ريزى هاى شهرى شدند.

 بررسی عملکرد شهرداری تهران
در کمیسیون عمران

| نايب رئيس كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى از بررسى گزارش 
عملكرد شهردارى تهران با حضور شــهردار تهران در جلسه اين كميسيون خبر 
داد.سيد ابولفضل موسوى ضمن تشريح جلســه كميسيون عمران مجلس بيان 
كرد: بحث اول كميسيون بررسى طرح چند تن از نمايندگان در خصوص اصالح 
بندهايى از قانون بودجه بود. در يك بند از اين طرح آماده بود، زمانى كه پروژه اى 
آغاز مى شــود در صورت مواجه شــدن با كمبود بودجه از محل تهاتر قير هزينه 
تكميل پروژه داده شود كه در كميسيون نيز به تصويب رسيد.وى در ادامه گفت: 
در بندى ديگر از اين طرح آمده بود كه از محل فروش اموال و دارايى و زمين هاى 
سازمان ملى مسكن تهاترى براى تامين هزينه پروژه هاى نيمه كاره صورت گيرد 
كه كميسيون با اين قسمت مخالفت كرد.نماينده مردم يزد در مجلس ادامه داد: 
برنامه دوم كميســيون دعوت از فرمانده نيروى انتطامى بود كه در اين جلسه به 
دليل زحمات نيروى انتظامى و راهدارى در برقرارى امنيت در جاده ها در سفرهاى 
نوروزى و تابستان 97، لوح تقديرى به فرمانده نيروى انتطامى و سه تن از نيرو هاى 
پليس راهور داده شد.وى تصريح كرد: در ادامه جلسه شهردار تهران حضور يافتند 
و گزارشى از عملكرد شهردارى ارايه كردند كه بر اساس آن حدود 56 هزار ميليارد 
بدهى از دوره قبل براى اين دوره برجا مانده است كه رقم سنگينى است. در ادامه 
گزارش نيز ديگر برنامه هاى شهردارى در حوزه عمرانى و اجتماعى بررسى شد و 
قرار شد تا در جلسه بعدى برنانه هاى شهردارى با حصور شهردار نيز مورد بررسى 
قرار گيرد.موسوى در پايان گفت: نكته حائز اهميت اين بود كه آقاى آخوندى در 

جلسه حضور پيدا كردند.

| افشانى شهردار تهران از واگذارى ساختمان هاى موجود در بافت فرسوده و 
ناكارآمد شهرى به استارتاپ ها و شركت هاى فناور خبر داد و گفت: اين ساختمان ها 
به صورت رايگان در اختيار شــركت ها قرار داده مى شود و سهم شهردارى بعد از 

فروش محصوالت فناورانه در بازار دريافت خواهد شد.
محمدعلى افشانى در امضاى تفاهم نامه مشترك با معاونت علمى، توسعه محالت 
و زيست پذير كردن محل هاى ناكارآمد و فرسوده شهرى را از برنامه هاى مديريت 
شــهردارى عنوان كرد و افزود: در گذشــته برنامه ريزى ها براى توسعه بافت هاى 
فرسوده و ناكارآمد بر نوسازى ساختمان ها متمركز شده بود، ولى در حاضر به اين 

فكر افتاديم كه از اين بافت به صورت گسترده ترى بهره بردارى كنيم.
محمدعلى افشانى شهردار تهران استفاده از بافت هاى فرسوده در راستاى توليد 
دانش و علم را از اولويت  شهردارى نام برد و افزود: بر اين اساس در جلساتى كه با 
معاونت علمى برگزار كرديم، قرار شد تا به صورت همكارى هاى مشترك اقدام به 

بهره بردارى از بافت هاى ناكارآمد به امر توسعه فناورى استفاده كنيم.
شهردار تهران با تاكيد بر اينكه براساس اين توافق امكاناتى كه در اختيار شهردارى 

است در اختيار شركت ها و استارتاپ ها قرار داده مى شود، افزود: از طرف ديگر ما به 
دنبال توسعه حيات واقعى بافت هاى فرسوده هستيم كه در اين راستا با توافقى كه با 
معاونت علمى صورت گرفت، شركت ها و استارتاپ ها در اين ساختمان ها ساماندهى 

خواهند شد و اين ساختمان ها در اختيار آن ها قرار خواهد گرفت.

تعداد ساختمان های بافت فرسوده قابل واگذاری مشخص شده است
افشــانى با تاكيد بر اينكه در اين توافق تعداد ساختمان هاى بافت فرسوده قابل 
واگذارى مشخص شده اســت،  اظهاركرد: در اين راستا با برخى از نهادها كه سوله 
يا ساختمان هاى بالاســتفاده دارند، مذاكره و مقرر شد كه با مشاركت آن ها از اين 

ظرفيت براى حمايت از شركت هاى دانش بنيان استفاده كنيم.
محمدعلى افشانى شــهردار تهران امضاى تفاهم نامه مشترك ميان شهردارى 
و معاونت علمــى را گام اول اجــراى اين طرح مشــترك نام بــرد و اضافه كرد: 
ساختمان هاى بافت هاى فرسوده به صورت رايگان در اختيار شركت ها و استارتاپ ها 
قرار خواهد گرفت و براساس قراردادى كه با اين شركت ها منعقد مى شود، بخشى 

از سهام اين شركت ها در اختيار شهردارى قرار مى گيرد.
شهردار تهران ادامه داد: سهم شهردار از اين شركت ها زمانى دريافت مى شود كه 
محصول توليد و به بازار عرضه شود و در عين حال پولى كه از اين طريق نيز دريافت 

مى شود، براى حمايت از شركت ها مجددا هزينه مى شود.

دو اولویت بازآفرینی بافت فرسوده و توسعه ناوگان حمل و نقل شهری از 
جمله اولویت های رئیس جمهور است

محمدعلى افشانى شهردار تهران در عين حال مزيت اجراى اين طرح را توسعه 
كشور و عمران و آبادى شهرها عنوان كرد و افزود: دو اولويت بازآفرينى بافت فرسوده 
و توسعه ناوگان حمل و نقل شهرى از جمله اولويت هاى رئيس جمهور است و مقام 

معظم رهبرى نيز بر احياى بافت هاى فرسوده تاكيد دارند.
شهردار تهران خاطرنشان كرد: اقدام مشترك معاونت علمى و شهردارى گامى 
در راستاى احياى بافت فرســوده خواهد بود و اميدواريم همه كشور از اين تجربه 

استفاده كنند.

شهردار تهران خبر داد

 )CBO(استفاده از پتانسیل تشکل های بومی
شهرری در اولویت

| مشاور شهردار تهران در امور بانوان با حضور در مجموعه شهربانو منطقه 20 گفت: استفاده از پتانسيل 
NGO ها براى فعاليت در واحدهاى تحت پوشش اين مجموعه موجب كاهش هزينه ها و ارائه خدمات بهينه 
به شهروندان مى شــود.به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى شــهردارى منطقه 20 فاطمه راكعى كه 
به مناسبت روز جهانى كودك از جشــنواره مادر و كودك مجموعه شهربانو منطقه بازديد كرد،ضمن تقدير از 
عملكرد اين مجموعه گفت: انجام طرح هاى پژوهشــى، تعيين وضع موجود و برنامه ريزى براى اجراى برنامه 
هاى هدفمند در اولويت فعاليت هاى اين منطقه قرار گيرد.راكعى به اهميت ارتقاء سالمت بانوان و خانواده ها 
اشاره كرد و گفت: با استفاده از ظرفيت مراكز كوثر مى توان در راستاى طبخ و عرضه غذاهاى سنتى استفاده 
شود.وى ادامه داد: برنامه ريزى براى اجراى ورزش همگانى و فراهم كردن امكانات براى حضور فعال بانوان در 
بوستانها براى حفظ سالمت آنان ضرورى است.فرهاد افشار شهردار منطقه 20 به نقش و اهميت حضور بانوان 
در تاريخ اسالم اشاره كرد و افزود: نقش بانوان در جامعه كنونى تغيير كرده و با تغيير رويكردهاى سنتى، جايگاه 

و اثربخشى آنان در خانواده ها و جامعه ارتقاء يافته است.

تشریح برنامه های هفته جهانی کودک در محله های 
مرکزی منطقه11

| معاون اجتماعى و فرهنگى شهردارى منطقه 11همزمان با روز جهانى كودك به تشريح برنامه هاى 
انجام شده براى كودكان ساكن در محله هاى مركزى پايتخت پرداخت.به گزارش كائنات و به نقل از روابط 
عمومى شهردارى منطقه 11 ، محمد جواد رشيدى در اين باره گفت: به مناسبت روز جهانى كودك و به منظور 
آشنايى كودكان با گوشه اى از عملكرد مديريت شهرى، نشست صميمانه كودكان با مديران شهردارى تهران 
برگزار شد.وى افزود: اين ديدار در راستاى اجراى طرح شهر دوستدار كودك برگزار شد و بيش از 30 نفر از 
كودكان مجموعه هاى دارالقرآن، مهدكودك ها و منتخبين مدرسه عالمه حلى و... با ولى اله شجاع پوريان 
معاون امور اجتماعى وفرهنگى شهردارى تهران، ابوالفضل رفيع مديركل اداره فرهنگى، نصيرى مديركل اداره 
سالمت و.. ديدار و گفتگو كردند.به گفته رشيدى در اين نشست صميمانه كودكان و نوجوانان با ابراز رضايت 
از اجراى چنين طرحى درمورد مشكالت و معضالتى چون ترافيك ، سرويس مدارس، آلودگى هوا، فرهنگ 
سازى براى حفظ محيط زيست و... به گفتگو و ارائه پيشنهاد پرداختند و ضمن اجراى سرود توسط كودكان، 

با اهداى هديه از سوى دكتر شجاع پوريان از آن ها تقدير شد.

شناسایی کلونی های فعال جانوران مضر شهری 
در منطقه 21

| معاون خدمات شهرى و محيط زيســت منطقه 21 از اقدامات اداره ساماندهى اين معاونت در 
خصوص شناسايى، طعمه گذارى و انســداد منافذ و كلونى هاى فعال و جمع آورى الشه جانوران موذى 
به صورت مستمر در ســطح ورودى غربى پايتخت خبر داد.به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى 
شهردارى منطقه 21، سياوش زابلى معاون خدمات شهرى و محيط زيست اين منطقه با بيان خبر فوق 
گفت: اقدامات ويژه اجرايى اكيپ مبارزه با جانوران مضر شهرى (موش) در 6ماهه نخست سال جارى با 
هدف شناسايى منافذ و كلونى هاى فعال در اطراف مدارس، اماكن آموزشى و فرهنگى، مساجد، حسينيه 
ها و تكايا؛ از طريق « طعمه گذارى، النه كوبى و انسداد منافذ » صورت گرفته است.وى در ادامه افزود: به 
منظور افزايش اثربخشى كنترل و مبارزه با موش و كاهش جمعيت ديگر جانوران مضر شهرى، همكارى 
هاى خوبى از طرف اداره ساماندهى با نواحى ســه گانه و همچنين اداره آموزش هاى شهروندى معاونت 
امور اجتماعى و فرهنگى منطقه 21 در خصوص مباحث آموزشــى و اطالع رسانى به شهروندان صورت 

گرفته تا در اين زمينه فعال تر از گذشته اقدامات اثر بخشى انجام گيرد.

واگذاری ساختمان های متروکه بخش خصوصی به شرکت های دانش بنیان و صندوق های خطرپذیر
| با تفاهم نامه امضا شده ميان معاونت علمى وفناورى رياست جمهورى و شهردارى تهران تسهيالت الزم براى بهره بردارى استارتاپ ها از امالك و ساختمان هاى 
در اختيار بخش خصوصى از سوى شــهردارى تهران به استارتاپ ها و شركت هاى دانش بنيان واگذار مى شود.در راســتاى تسهيل استقرار استارتاپ ها، شتاب دهنده ها 
و ايجاد مراكز فناورى و كارخانه هاى نوآورى در بافت هاى فرســوده، ناكارآمد و پهنه هاى صنعتى متروكه شــهر تهران و استفاده از ظرفيت هاى بالقوه در فرهنگ سازى 
اقتصاد دانش بنيان، تفاهم نامه اى ميان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و شهردارى تهران به امضا رسيد.هدف از اين تفاهم نامه استفاده از ظرفيت هاى موجود 
شهردارى تهران در شناسايى و واگذارى ساختمان ها و پهنه هاى صنعتى متروكه و فضاهاى قابل استفاده در بافت فرسوده و ناكارآمد شهرى براى ميزبانى استارتاپ ها و 
شتاب دهنده ها عنوان شده است.اين تفاهم نامه بر توسعه زيست بوم نوآورى و فناورى و جريان سازى و بهره بردارى از اثرات توسعه اى و ارزش افزوده،  استقرار استارتاپ ها و 
كسب وكارهاى دانش بنيان در راستاى بازآفرينى فضاهاى شهرى و صنعتى تاكيد دارد.بر اساس اين تفاهم نامه شهردارى تهران متعهد شده است كه نسبت به شناسايى و 
معرفى فضاهاى مطلوب براى راه اندازى مجتمع هاى فناورى، كارخانه هاى استارتاپى در بافت فرسوده و ناكارآمد و تبيين سازوكار واگذارى اراضى و ابنيه به شتاب دهنده ها 

و صندوق هاى جسورانه خطرپذير با نظارت معاونت علمى اقدام كند.

تاثیرگذاری انتقال تجربه کشورهای اروپایی به پایتخت در سطح ملی
| رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل شهردارى تهران در ديدار با سفير ســوئد در ايران گفت: با توجه به تاثيرپذيرى شهرهاى كشور از تهران، انتقال تجربه 
كشــورهاى اروپايى به پايتخت مى تواند در سطح ملى نيز تاثيرگذار باشد. محمد على كريمى در ديدار با هلنا سونگ لند با بيان اينكه تهران با مشكالت زيست محيطى 
و ترافيك مواجه است، گفت: يكى از برنامه هاى مديريت شهرى براى حل مشكالت پايتخت، حركت به سمت تحقق شهر هوشمند است. در اين راستا، شهردارى تهران 
آماده همكارى با كشورهاى اروپايى از جمله ســوئد است.وى ساماندهى پسماند شهرى را از مهم ترين دغدغه هاى شــهردارى تهران ذكر و اظهار كرد: در حال حاضر 
بيش از 9 ميليون تن زباله در تهران توليد مى شــود كه تنها دو درصد از اين ميزان زباله به انرژى تبديل مى شود بنابراين به ورود فناورى هاى نوين و استفاده از ظرفيت 
سرمايه گذاران جديد در اين زمينه نياز داريم.رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل شــهردارى تهران همچنين از برگزارى دوره هاى آموزشى و فرصت هاى مطالعاتى 
توسط «آژانس بين المللى توسعه همكارى سوئد» استقبال كرد و گفت: در قالب اين دوره هاى آموزشى، امكان انتقال اطالعات و تجربه در حوزه شهرى فراهم مى شود. 
چنانچه در گذشته نيز با اعزام نيرو تجربيات خوبى مبادله شد. شــهردارى تهران به  دنبال تقويت ديپلماسى شهرى با كشورهاى اروپايى به ويژه سوئد است تا ازطريق 

انتقال تجارب، امكان خدمات رسانى بهتر به شهروندان فراهم شود.

میز خبر

خبرنامه

در شهر چه می گذرد

مناطق

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی در دیدار با مدیران خدمات اجتماعی مناطق ۲۲ گانه؛

شهرداری باید نقش مطالبه گر نظارتی داشته باشد

جشنواره مادرانه-کودکانه در بوستان بهشت مادران
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واگذاریرایگانساختمانهایبافتفرسودهبهاستارتاپها

| به مناسبت هفته كودك، جشنواره مادرانه-كودكانه در بوستان بهشت مادران برگزار مى شود.به گزارش كائنات به نقل از 
روابط عمومى شهردارى منطقه 3، كاظم كمالى نسب معاون امور اجتماعى و فرهنگى اين منطقه گفت: در جشنواره مادرانه-كودكانه 

محصوالت هنرى و فرهنگى 30 نفر از زنان هنرمند سرپرست خانوار اين منطقه به شهروندان عرضه مى شود.
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